
Lei din egen fjord til jakta! 
!

!  !!
Ytterst i havgapet i Troms er du konge i ditt eget rike.  !
På Nord-Kvaløya disponerer over en 8 kvadratkilometer stor eiendom, Hermansfjorden, som 
byr på et rikt og variert rypeterreng (fjell og lirype) som egner seg godt både til hund- og 
støkkjakt. Eiendommen nneholder også 3 ørretvann, multemyrer, sjøfiske og dramatisk natur. 
Kun noen holmer og skjær skiller deg fra storhavet og din nærmeste nabo, Island! Du bor i 
fjordens eneste hytte. 56 kvm, reist i 1970, med innlagt vann, gassovn, strømaggregat og 5 
sengeplasser. Liker du og dine kamerater å samles på et avsides sted, der dere også kan få 
kjenne på naturkreftene, er dette plassen. Eneste adkomst til øya er med båt. I fjorden er det 
havn med kai, så båten ligger trygt, men husk at du nå befinner deg på ytre strøk. !

!
Veibeskrivelse 
Fra Tromsø by kjører du nordover øyene Kvaløy og Ringvassøy.(Riksvei 863) Ved veis ende kommer 
du til Mikkelvik ca 1,5 times kjøring fra Tromsø. Derfra må det leies båtskyss til Hermansfjorden. 
Turen tar 1/2 til 1 time avhengig av båt. På båtturen passer du gjennom Vargsundet (hvor Jan Bålsrud 
kastet seg på sjøen for å unnslippe tyskerne.) Du fisker kveite i Bårdsetsundet (hvor også spor av 
Norges eldste bosetning finnes) og glir til slutt gjennom Måsøysundet (en del av Rebbenes/Nord-
Kvaløy landskapsvernområde) der du på en heldig dag kan se både ørn,sel og kval!

Generell beskrivelse: Ekslusiv rypejakt på ytre strøk. Rikt og variert rypeterreng. 

Generelle regler :Døgnkvote på 4 ryper pr jeger. Pris kr.1000 pr jeger pr døgn. Hytte og lettbåt inkl. 
Passer godt for et jaktlagt på 4 stk. Ta kontakt på mobilnummer 41512815 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse  
Eiendommen ligger på yttersida av Nord-Kvaløya i Troms fylke. (Gnr 24 bnr 2, Karlsøy kommune) 
Eneste adkomst er med båt. Rikt og variert rypeterreng. Egner seg godt både til jakt med hund og 
støkkjakt. Du finner alt fra flate og oversiktlige partier med avgrensete kjerr, til bratte og 
tettbevoksde fjellsider der du må bryte deg gjennom kjerrene. Over skoggrensen er det urer og 
fjellnabber der fjellrypa sitter. 


